
Disciplinas do GIT 

Disciplinas Obrigatórias 

 

Nome CH Crédito 

Estudos territoriais I 60 4 

Estudos territoriais II 60 4 

Fundamentos da Ciência e Pesquisa 60 4 

Metodologia científica 30 2 

Seminário de dissertação  30 2 

 

Tópicos Especiais (disciplinas optativas) 

Nome CH Crédito 

Cidade e seus Territórios 60 4 

Comunicação, Saúde e Território 60 4 

Construção e Manipulação de Bases de Dados 60 4 

Cultura cientifica e divulgação, popularização da ciência 60 4 

Discurso, Território e Poder 60 4 

Educação, cultura e território 60 4 

Educação em territórios vulneráveis 60 4  

Epidemiologia básica  60 4 

Epidemiologia e cultura 60 4 

Estado e Trabalho na Contemporaneidade  60 4 

Geoprocessamento e Cartografia 60 4 

Identidade e representações territoriais  60 4 

Juventude, Vulnerabilidade, Violência e Território 60 4 

Leitura Orientada – autor definido na livre oferta 30 2 

Meio ambiente, sociedade e regulação 60 4 

Metodologia Qualitativa 30 4 

Metodologia Quantitativa 30 4 

Métodos Mistos 60 4 

Migrações, cultura e território 60 4 

Migrações: o global e o local  60 4 

Vulnerabilidade territorial e desenvolvimento  60 4 

Mobilidade populacional e território 60 4 

Planejamento e gestão em saúde  60 4 

Planejamento estratégico: tipos, métodos e técnicas. 60 4 

Pós-modernidade e trabalho: globalização, flexibilização e 

precarização 
60 4 

Redação Interdisciplinar 60 4 

Risco ambiental e território 60 4 

Saúde e modernização no brasil 60 4 



Território e memória  60 4 

Território, ambiente e saúde 60 4 

Território, identidade e manifestações culturais  60 4 

Território, natureza e história 60 4 

Território, saúde e saneamento 30 2 

Território, saúde e sociedade 60 4  

Territórios das violências 60 4 

Vulnerabilidades e violência contemporâneas 60 4 

 

TÓPICOS ESPECIAIS  

 

Disciplina: Cidade e seus Territórios (60h) 

Ementa: Urbanização e industrialização; surgimento da problemática urbana; produção 

do espaço urbano enquanto processo histórico. Território e cidade. 

 

Disciplina: Comunicação, Saúde e Território (60h) 

Ementa: A influência da comunicação entre o processo de saúde e doença no contexto 

contemporâneo. Espaços e veículos para divulgar ciência, a popularização da ciência e a 

ciência feita nos institutos de pesquisa e universidades; ética e socialização do 

conhecimento; práticas para mídia escrita e audiovisual. Os meios de comunicação e as 

redes sociais se constituirão em objetos de estudos deste campo interdisciplinar. O 

território será analisado sob uma perspectiva do espaço simbólico da mídia. 

 

Disciplina: Construção e Manipulação de Bases de Dados (60h) 

Ementa: Estudo das características e vantagens de um sistema de gerenciamento de 

banco de dados (SGBD) e sua evolução; Modelagem Conceitual: Modelo Entidade -

Relacionamento, técnicas de modelagem. Modelo. 

 

Disciplina: Discurso, Território e Poder (60h)  

Ementa: A análise de discurso crítica como referencial teórico metodológico e as 

discussões sobre identidade, hegemonia e poder. Linguagem como prática social. 

Linguagem (s), poder, território (s) e territorialidades. 

 

Disciplina: Educação, Cultura e Território (60h) 

Ementa: A Educação como campo de conhecimento interdisciplinar. Perspectivas 

interdisciplinares em Estudos Territoriais. Educação. entre o local e o global; educação 

comparada das diversas regiões de Minas Gerais. Debates contemporâneos da educação 

e cultura. Educação como território sociocultural e eixo instituidor e instituinte de práticas 

sociais em escolas e movimentos sociais. Políticas Públicas em Educação.  

 

Disciplina: Educação em territórios vulneráveis (60h) 

Ementa: Vulnerabilidade, educação e território em suas intersecções com gênero, raça, 

etnia, ambiente e os ciclos de vida. Educação em periferias urbanas, em territórios do 



campo e em movimentos sociais. Educação em espaços de privação de liberdade. 

Relações família/escola e território. 

 

Disciplina: Epidemiologia básica (60h)  

Ementa: Conceitos básicos em epidemiologia como ferramenta para análises territoriais. 

Aspectos Históricos. Estudos descritivos e medidas de mortalidade e morbidade. Sistemas 

de Informação em Saúde. Indicadores de Saúde Introdução aos estudos analíticos: 

Estudos observacionais: estudos de coorte, estudos caso-controle estudos transversais, 

estudos ecológicos. 

 

Disciplina: Epidemiologia e Cultura (60h) 

Ementa: Problematização de aspectos da abordagem epidemiológica em uma perspectiva 

cultural. Discussão sobre a cooperação interdisciplinar entre epidemiologia e cultura para 

compreensão de processos saúde/doenças. Epidemiologia, cultura e categorias territoriais 

(sujeito, espaço, tempo). Coleta de informações epidemiológicos em diálogos culturais. 

 

Disciplina: Estado e Trabalho na Contemporaneidade (60h) 

Ementa: O conceito de trabalho na sociedade contemporânea (pós-moderna). 

Contextualização dos fenômenos da flexibilização das normas trabalhistas. Análise crítica 

da incidência da precarização no contexto na relação trabalhista. 

 

Disciplina: Geoprocessamento e Cartografia (60h) 

Ementa: Tipos e caraterísticas de geodados; Cartografia tradicional e eletrônica; 

Sistemas de informação geográfica (SIG); Princípios de operação a aplicações; Sistemas 

de referência geográfica e projeções cartográficas; Cartografia do Brasil; Geodados 

fornecidos pelo IBGE; Sensoriamento remoto e serviços web; Elaboração de mapas 

físicos, topográficos e temáticos. 

 

Disciplina: Identidade e representações territoriais (60h) 

Ementa: Reflexões acerca dos conceitos de Identidade e representações territoriais. 

Elementos constitutivos de identidades coletivas. Ações de defesa da identidade coletiva 

e preservação do território. Identificação de particularidades dos elementos constitutivos 

de identidades coletivas na elaboração de perfis identitários. 

 

Disciplina: Juventude, Vulnerabilidade, Violência e Território (60h) 

Ementa: Categoria juventude nas diversas correntes teóricas. Sociabilidade juvenil e sua 

interface com a vulnerabilidade social, violência a socia e criminalidade. Diferentes 

experiencias das juventudes na contemporaneidade, especialmente no que tange às 

ocupações, atividades que envolvem o cotidiano, etnia, raça, gênero e origem. 

Distribuição espacial de eventos violentos envolvendo crianças e adolescentes, como 

vítimas e/ou autores. As diferentes realidades e juventudes, considerando diferentes 

escalas e categorias; o país, o estado, a região e o município; o urbano e o rural; a cidade 

grande, média e pequena; o gênero, etnia, raça e origem, idade e renda.  

 



Disciplina: Leitura Orientada - Henri Lefebvre (30h) 

Ementa: Produção do Espaço - plano da abra; O espaço social; Arquitetura espacial; Do 

espaço absoluto ao espaço abstrato; O espaço contraditório; Da contradição do espaço ao 

espaço diferencial; Abertura e conclusão. 

 

 

 

Disciplina: Leitura Orientada -Michel Foucault (30h) 

Ementa: Situando o pensamento de Michel Foucault – arqueologia, genealogia e ética. 

Contribuições das teorizações foucaultianas para os estudos territoriais: poder, saber, 

discurso, governo e biopolítica. 

 

Disciplina: Leitura Orientada - livre oferta (30h) 

Ementa: Discussão com profundidades de textos de um determinado pensador de 

reconhecida importância teórica e epistemológica que atenda o escopo do Programa.  

 

Disciplina: - Manejo de Bacias Hidrográficas e Recursos Hídricos (60h) 

Ementa: Caracterização ambiental. Bacia hidrográfica. Ciclo hidrológico. Precipitação. 

Noções de fluviometria. Água subterrânea. Balanço hídrico e disponibilidade hídrica na 

bacia hidrográfica. Usos da água. Manejo sustentável de bacias. Gerenciamento de 

recursos hídricos. Planejamento e gestão de recursos hídricos. Instrumentos de gestão de 

recursos hídricos. Aspectos legais e institucionais da gestão dos recursos hídricos. 

Estudos de casos de gestão dos recursos hídricos. 

 

Disciplina: Meio Ambiente, Sociedade e Regulação (60h) 

Ementa: Sociedade; Estado; Cidadania, Política e Democracia; Sociedade Civil; Luta 

socioambiental; Ecologia; Ecossistemas e biomas; Espaço, Região, Lugar e Paisagem; 

Geografia Humana e Cultural; Estado de Direito, Direito Ambiental; Política Nacional de 

Meio Ambiente; Gestão Ambiental e Ordenamento Territorial; Áreas Protegidas; 

Refugiado Ambiental e Justiça Ambiental; Educação Ambiental. 

 

Disciplina: Métodos Mistos (60h) 

Ementa: Complexidade dos processos saúde doença e as influências sociais, culturais e 

biológicas. Métodos mistos pesquisas na área da saúde e suas implicações no território. 

Epistemologia dos métodos quali e quanti. 

 

Disciplina: Metodologia Qualitativa. (30h) 

Ementa: Questões teórico-metodológicas relativas à pesquisa qualitativa. Os diversos 

contextos do campo como espaço de compreensão do sujeito e do objeto estudado. 

Entrevistas temáticas. História de Vida. Relatos orais. Grupo focal. 

 

Disciplina: Metodologia Quantitativa. (30h) 

Ementa: O significado da investigação social nos estudos territoriais. A estrutura lógica   

do   método   científico: explicação de um problema, formulação de hipótese, inferências, 

testes de hipótese, análise e interpretação de dados.  Pesquisa de survey como método das 



Ciências Sociais. Aspectos cognitivos da metodologia de survey e a construção da técnica 

de coleta de dados. Amostragem   probabilística. Noções introdutórias de programa 

estatístico para análise e manipulação de microdados sociodemográficos. 

 

 

 

Disciplina: Migrações, Cultura e Território (60h)  

Ementa: Mobilidade social, urbanização e modernização no Brasil do século XX. 

Migrações e cultura. Processos sociais e representações culturais. Redes sociais. 

Território, migrações e identidade. 

 

Disciplina: Migrações: O local e o global (60h) 

Ementa: Os antigos e novos contornos dos movimentos populacionais no mundo 

contemporâneo; Migração de retorno: família, gênero, investimentos; Migração 

internacional e a articulação entre o global e o local; Redes sociais e a direção dos fluxos 

migratórios. Aspectos ideológicos e políticos da migração contemporânea. 

 

Disciplina: Mobilidade Populacional e Território (60h) 

Ementa: Teorias sobre migração internacional. Políticas públicas e dinâmica 

demográfica no Brasil. Êxodo rural e expansão da fronteira agrícola. 

 

Disciplina: Vulnerabilidade territorial e desenvolvimento (60h) 

Ementa: Desigualdade e pobreza no Brasil; Movimentos sociais, cidadania e direitos; 

Dimensões da vulnerabilidade; Risco social; Capital Social, capital cultural e tecido 

institucional; Indicadores sociais. 

 

Disciplina: Planejamento e gestão em saúde (60h) 

Ementa:  Planejamento em saúde, Modelos de Atenção em Saúde, Programação e níveis 

de atenção à saúde, Processo de trabalho em saúde, administração de serviços de saúde. 

Principais teorias econômicas e sua relação com a saúde, Gestão e gerenciamento. 

 

Disciplina: Planejamento estratégico: tipos, métodos e técnicas (60h) 

Ementa: Conceito de estratégia e tática; tipos de estratégia e tática; análise de cenário; 

análise do ambiente interno e do ambiente externo. Conceitos de planejamento 

estratégico; diferentes tipos de planejamento estratégico; metodologia de elaboração e 

implementação do planejamento estratégico; diferentes técnicas e ferramentas 

empregadas no planejamento estratégico. Diagnóstico estratégico. Marca, missão, visão, 

valores, objetivos. projetos e planos. Controle e avaliação do planejamento estratégico. 

 

Disciplina: Pós-modernidade e trabalho: globalização, flexibilização e precarização 

(60h) 

Ementa: Estudar o conceito de trabalho na Sociedade contemporânea (pós-moderna). 

Contextualizar o fenômeno da flexibilização das normas trabalhistas. Buscar uma análise 

crítica da incidência da precarização no contexto na relação trabalhista. Continuar o 

estudo de uma análise do fenômeno da relação trabalhista e suas implicações críticas na 

sociedade atual. 



 

Disciplina: Redação Interdisciplinar (30h) 

Ementa: Produção acadêmica interdisciplinar: noções e características. Atitude 

acadêmica interdisciplinar. Planejamento da escrita interdisciplinar numa perspectiva 

qualitativa. Organização e constituição do texto interdisciplinar. A prática da escrita 

interdisciplinar e a intersubjetividade. 

Disciplina: Risco Ambiental e Território (60h) 

Ementa: O papel do território no ambiente, considerando o espaço geográfico nas 

mudanças das condições ambientais. Áreas de risco ambiental. Conceitos básicos: evento, 

perigo, vulnerabilidade, susceptibilidade, risco, área de risco. Funcionamento dos 

sistemas físicos naturais e ocorrência de riscos ambientais. Análise de áreas de risco 

ambiental. Considerações sobre gerenciamento de áreas de risco. Avaliação de risco 

ambiental e para a saúde humana: uma nova abordagem no contexto da gestão ambiental. 

Gerenciamento de risco e processos decisórios. 

 

Disciplina: Saúde e modernização no Brasil (60h) 

Ementa: Políticas e ações de saúde centradas no período de industrialização e 

modernização do Brasil, na primeira metade do século XX. A interface entre a 

transformação da saúde em questão pública e o processo de modernização do país. A 

campanha pelo saneamento e a formação de uma identidade para o homem brasileiro. 

Institucionalização do cuidado com a saúde no contexto de urbanização e 

industrialização. Identificação das territorialidades implícitas nos processos em estudo. 

Disciplina: Território, saúde e sociedade (60h) 

Ementa: O papel do território na construção das políticas públicas de saúde. As questões 

de saúde coletiva e os elementos demográficos e epidemiológicos. A influência do 

território na constituição dos perfis epidemiológico. 

 

Disciplina: Território, Saúde e Saneamento (60h)  

Ementa: Políticas ambientais e saúde ambiental; riscos ambientais a saúde; ações e 

serviços que proporcionam o conhecimento e a detecção de fatores de risco do meio 

ambiente que interferem na saúde humana; Pesquisa epidemiológica em saúde e 

saneamento e suas implicações no território. Marco legal do saneamento. Epidemiologia 

no âmbito da gestão do saneamento: análise de situação de saúde; relação saúde e 

saneamento; identificação de perfis e fatores de risco; e avaliação epidemiológica de 

intervenções.  

 

Disciplina: Territórios das Violências (60h) 

Ementa: Constituição dos territórios das diferentes formas e função da violência na 

contemporaneidade. Impacto da violência em diferentes dimensões da vida das 

populações e dos territórios. Numa perspectiva genealógica, observar as diferentes 

narrativas propostas nos registros da psicologia, da epidemiologia, da sociologia, da 

criminologia, da antropologia, do direito, dentre outros. 

 

Disciplina: Vulnerabilidades e Violências contemporâneas (60h)  

Ementa: As diferenças, heterogeneidades, multiplicidades e pluralidades dos espaços da 

contemporaneidade. Vulnerabilidades contemporâneas e cultura da violência. Racismo 

estrutural. Vulnerabilidades e violências urbanas; vulnerabilidades e violência no campo. 



Luta por direito e novas formas de expressão, organização e afirmação política de 

identidades: gênero, etnia, raça, origem, cultura etc. 

 

Disciplina: Território e memória (60h) 

Ementa: Dinâmicas territoriais: formação, memória e territorialidades. A relação entre 

memória, cultura e território. A nova epistemologia da Geografia Cultural: a experiência, 

o sentido e a representação. A construção da memória e seus desdobramentos espaciais: 

casos exemplares. Possibilidades metodológicas dos usos da memória: por uma 

hermenêutica das narrativas e testemunhos orais. 

 

Disciplina: Território, identidade e manifestações culturais - (60h)  

Ementa:  Percepção da relação entre a construção histórica do território e o (re) 

surgimento das identidades. Exame das representações culturais nos diferentes territórios. 

Compreensão da ocupação do território a partir da incorporação e/ou construção de 

elementos identitários. Múltiplas identidades: gênero, geração, origem, etnia e raça. 

Segmentação de identidades e o tribalismo urbano na contemporaneidade. 

 

Disciplina: Território, natureza e história (60h)  

Ementa: A natureza na história e a história na natureza; os impactos da atividade humana 

sobre o meio e as condicionantes do ambiente sobre as atividades humanas; conceitos 

fundamentais da ecologia; economia e as diferentes atitudes em relação aos recursos 

naturais: exploracionismo, protecionismo e conservacionismo; movimento ecológico, 

movimento ambientais, conflitos socioambientais; a natureza no pensamento e na arte; a 

discussão sobre o Antropoceno; estudo de caso sobre a ocupação do bioma Mata 

Atlântica. 

  

 



 


